شرکت تراشه سبز تهران دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت )(Servco.به شماره 100-95-32از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موافقت نامه هاي سطح خدمات ) (SLAخدمات ارتباطات داده ها

اصالحیه مصوبه شماره  09کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب
موافقت نامه هاي سطح خدمات ( )SLAخدمات ارتباطات داده ها

بسمه تعالي

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره  2جلسه شماره  711مورخ 7312/8/72
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 711مورخ  7302/8/72اصالحات پیشنهادي مصوبه شماره  09مورخ
 7380/5/79کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات ( )SLAخدمات ارتباطات داده ها را بررسی و آن
را تصويب و مفاد ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات ( )SLAبه شرح زير را جايگزين مصوبه شماره  09کمیسیون کرد:
ضوابط و چارچوب موافقت نامه هاي سطح خدمات ()SLA
خدمات ارتباطات داده ها
 -7مقدمه

با استنناد به بند  0ماده  6استاستنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی و به منظور شفاس سازي کیفیت خدمات در
مقابل هزينه آن در شتتب ه هاي ارتباطات داده ها و ريايت حقوم مشتتنريانا ضتتوابط و چارچوب موافقت نامه هاي ستتطح خدمات
ارتباطات داده ها در جلسته شتماره  09مورخ  7380/5/79کمیستیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح زير مورد بررسی و تصويب ررار
گرفت .ريايت ضوابط تعیین شده در اين مصوبه از تاريخ تصويب الزم االجراست.
 -2تعاریف

كميسيون :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
سازمان :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی
خدمت دهنده :ارائه کننده خدمات ارتباطات داده ها
خدمت گيرنده :دريافت کننده خدمات ارتباطات داده ها
موافقتت نامه ستطح خدمات :يک ررارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که بر استتتاو تواف و به منظور تنتتتمین
پارامنرهاي کیفیت خدمات تواف شتدها منعقد می شتود .در اين ررارداد بايد کیفیت ستطح خدماتا نحوه اندازه گیري ت طی از سطح
خدمات و ضمانت هاي اجرايی آن تعیین شود .از اين پس اين ررارداد  7SLAنامیده می شود.
شبکه :مجمويه نقاط و خطوط ارتباطی بین آن ها که براي ارائه خدمات ارتباطات داده ها اسنفاده می شوند.
دوره زماني :يک ماه شمسی با فرض هر ماه  39روز
ستااات كاري موثر 22 :سايت کاري در طول يک شبانه روز که در اين ضوابط محاسبات مربوط به کاهش سطح کیفیت خدمات بر
اساو سايات کاري موثر انجام خواهد شد.
قطعي خدمت :رطع خدمت تواف شده از سمت شب ه خدمت دهنده

1-Service Level Agreement
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رسيد خرابي :2ايالم وصول گزارش خرابی و يا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرس خدمت گیرنده ايالم می شود.
ميزان تلفات بسته ها ) :3(PLRبه میانگین گم شتدن و يا از دست رفنن بسنه هاي  IPدر طول شب ه خدمت دهنده اطالم میشود و
به روش ارستال بسنه هاي  2ICMPبه اندازه  799بايت و به تعداد  7999يدد از پورت دسنرسی خدمت گیرنده تا نقطه اننهايی داخل
شتب ه خدمت دهنده و بر استاو میانگین نمونه برداري هاي منوالی  Ping Testدر طول يک سايت و يا بر اساو ساير روش هاي
اسنانداردي که سازمان ايالم خواهد کردا محاسبه می شود.
تاخير : 5منوستط زمانی که طول می کشتد تا يک بسنه  IPدر شب ه خدمت دهنده از پورت دسنرسی خدمت گیرنده تا نقطه اننهايی
شتب ه خدمت دهنده برسد  .اين پارامنر بر اساو میانگین نمونه برداري در دوره زمانی و يا بر اساو ساير روش هاي اسنانداردي که
سازمان ايالم خواهد کرد محاسبه می شود.
پهناي باند تضتمي شتده ) :6(CIRبه حدارل پهناي باند اخنصاص يافنه به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطالم می شود و از تقسیم
میانگین پهناي باند ارستال و دريافت تقستیم بر ضتريب تستهیم کانال ارتباطی و يا بر اساو ساير روش هاي اسنانداردي که سازمان
ايالم خواهد کرد محاسبه می شود.
ميانگي زمان بازیابي یا تعمير ) :1(MTTRبه میانگین زمان رفع خرابی و بررراري مجدد خدمت بر اساو تواف بین خدمت دهنده و
خدمت گیرنده اطالم می شود .
زمان كاهش ستطح كيفيت خدمات :مجموع زمان هاي کاهش ستطح کیفیت خدمات به دلیل يدم برآورده شدن يک يا چند پارامنر
کیفیت خدمت مندرج در  SLAبه صورت مسنقل
زمان كاهش سطح كيفيت خدمات مجاز :حداکثر زمان مجاز کاهش سطح کیفیت خدمات در طول دوره زمانی
زمان كاهش ستطح كيفيت خدمات يير مجاز :حاصتل تفري زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز از زمان کاهش سطح کیفیت
خدمات .در صورتی که حاصل کمنر از صفر باشد زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز برابر صفر منظور می شود.
 -3زمان كاهش سطح كيفيت خدمات

 -7-3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از رطعی خدمت :در اين حالت  T1يعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از
يدم برآورده شدن اين پارامنر برابر با مجموع زمان هاي رطعی خدمت خط خدمت دهنده در دوره زمانی می باشد.
 -2-3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از  :PLRاگر حداکثر میزان مجاز  PLRبر اساو تواف طرفین برابر  aو زمان اندازه
گیري شتده که  PLRاز میزان مجاز بیشتنر شده است را  tدر نظر بگیريم در اين حالت  T2يعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات
ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر بر اساو ضرايب جدول  7محاسبه خواهد شد:

2- Trouble Ticket
3- Packet Loss Ratio
4-Internet Control Message Protocol
5-Latency
6-Commited Information Rate
7-Mean Time To Restore or Repair
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PLR
T2
a<PLR≤2a
T2=0.1t
2a<PLR≤4a
T2=0.3t
PLR>4a
T2= t
جدول  -7نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از يدم برآورده شدن PLR

در اين حالت زمان کاهش ستطح کیفیت خدمات ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر از مجموع زمان هاي کاهش سطح خدمات رخ
داده در دوره زمانی با توجه ضرايب ذکر شده در جدول  7به دست خواهد آمد.
تبصره :حداکثر میزان مجاز تلفات بسنه ها ( )PLRبراي شرکت ارتباطات زيرساخت  a =0.9%می باشد.
 -3-3زمان کاهش ستطح کیفیت خدمات ناشتی از يدم برآورده شتدن تاخیر :اگر حداکثر میزان تاخیر مجاز بر اساو تواف طرفین
برابر  bباشتتد و زمان اندازه گیري شتتده که تاخیر از میزان مجاز بیشتتنر شتتده استتت را  tدر نظر بگیريم در اين حالت  T3يعنی زمان
کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر بر اساو ضرايب جدول  2محاسبه خواهد شد:
T3
T3=0.05t
T3=0.1t
T3=0.2t

Latency
b<Latency≤4b
4b< Latency ≤10b
Latency >10b

جدول  -2نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از يدم برآورده شدن تاخیر

در اين حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر از مجموع زمان هاي کاهش سطح خدمات رخ
داده در دوره زمانی با توجه ضرايب ذکر شده به دست خواهد آمد.
تبصره :حداکثر میزان تاخیر مجاز( )Latencyبراي شرکت ارتباطات زير ساخت  b=80msمی باشد.
 -2-3زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از يدم برآورده شدن  :CIRاگر  CIRتواف شده برابر  cو زمان اندازه گیري شده که
 CIRاز میزان توافقی کمنر شتتده استتت را  tدر نظر بگیريم در اين حالت  T4يعنی زمان کاهش ستتطح کیفیت خدمات ناشتتی از يدم
برآورده شدن اين پارامنر بر اساو ضرايب جدول  3محاسبه خواهد شد:
T4

CIR

T4=0

CIR≥0.9c

T4=0.3t

0.75c≤CIR<0.9c

T4=t

CIR<0.75c

جدول  -3نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از يدم برآورده شدن CIR
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در اين حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر از مجموع زمان هاي کاهش سطح خدمات رخ
داده در دوره زمانی با توجه ضرايب ذکر شده به دست خواهد آمد.
تبصره :شرکت ارتباطات زيرساخت مجاز به کاهش پهناي باند تنمین شده ( )CIRمورد تواف با اپراتورها نیست.
 -5-3زمان کاهش ستطح کیفیت خدمات ناشتی از يدم برآورده شتدن  : MTTRدر صورتی که زمان رفع خرابی بیش از زمان تواف
شتده باشد در اين حالت  T5يعنی زمان کاهش سطح خدمات ناشی از يدم برآورده شدن اين پارامنر از تفري کل زمان خرابی منهاي
زمان تواف شده بدست می آيد.
تبصره:حداکثر زمان بازيابی يا تعمیر ( )MTTRبراي شرکت ارتباطات زيرساخت  MTTR=4 hoursمی باشد.
 -6-3اگر  Tزمان کاهش سطح کیفیت خدمات و ' Tرا به ينوان زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز و " Tرا به ينوان زمان
کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز در نظر بگیريم  Tو ' Tاز فرمول هاي زير محاسبه می شوند:
T=∑Ti

که مقادير " Tدر جدول  2تعیین شده است.

"T≤ T

0

"T> T

"T- T

-4ضریب دسترسي

اين ضريب مش ص کننده ام ان دسنرسی خدمت گیرنده به حداکثر خدمت هاي ارائه شده روي بسنر شب ه خدمت دهنده با توجه به
می شود:
پارامنرهاي مندرج در  SLAمی باشد .ضريب دسنرسی بر اساو سطوح خدمت مش ص شده در جدول  2تعیین

سطح خدمت

ضریب
دسترسي

زمان كاهش سطح كيفيت
خدمات مجاز (" ) Tدر دوره
زماني(دقيقه)

سقف تعرفه
(  Aتعرفه پایه)

برنزي

%18

864

A

نقره اي

%11

432

2A

طالیي

%11/5

276

3A

الماس

%11/1

43/2

5A

جدول  : 2سطوح خدمت پیشنهادي و ضريب دسنرسی

تبصره  : 7حدارل ضريب دسنرسی براي شرکت ارتباطات زيرساخت  ( %00معادل سطح خدمت نقره) تعیین میشود.
تبصره  :2سقف تعرفه خدمات براي شرکت ارتباطات زيرساخت براي سطح نقره برابر با تعرفه پايه مصوب کمیسیون )(Aو براي سطح
طال دو برابر ( )2Aتعرفه پايه مصوب کمیسیون و براي سطح الماو چهار برابر تعرفه پايه مصوب کمیسیون ( )2Aمی باشد.
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براي محاسبه جريمه ا ضريب يدم دسنرسی  Kبه صورت زير تعريف می شود.
"K=T' / T
پس از محاسبه  Kمیزان جريمه بر حسب درصدي از تعرفه و بر اساو جداول  5و  6تعیین می شود .میزان جريمه از شارژ تعیین شده
براي دوره زمانی کسر میشود.
جریمه ( درصدي از تعرفه)

ضریب ادم دسترسي

%5

0<k≤1

%71

1<k≤2

%21

2<k≤3

%35

3<k≤5

%51

5<k≤10

%711

k>10

جدول  : 5میزان جريمه براي  SLAبرنزي ا نقره اي و طال
جریمه ( درصدي از تعرفه)

ضریب ادم دسترسي

%5

0<k≤1

%71

1<k≤2

%21

2<k≤3

%35

3<k≤5

%51

5<k≤10

%61

10<k≤15

%81

15<k≤25

%711

k>25

جدول : 6میزان جريمه براي  SLAالماو
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 -5الزامات

 -7-5خدمت دهنده موظف استتت ستتامانه الزم براي اندازه گیري پارامنرهاي کیفیت خدمت مندرج در  SLAرا براي خدمت گیرنده
فراهم ستتازد .ستتازمان در صتتورت لزوم مراجع و استتنانداردهاي مربوط به اندازه گیري پارامنرهاي کیفیت خدمت را ايالم خواهد کرد و
خدمت دهنده موظف خواهد بود برا ساو اسنانداردهاي ايالم شده پارامنرهاي کیفیت خدمت را اندازه گیري کند.
 -2-5به منظور پاست گويی در زمان مناستبا خدمت دهنده موظف به ايجاد يک مرکز پاس گويی با تعداد خطوط و اپراتورهاي پاسخ
دهنده کافی می باشد.
 -3-5دوره اندازه گیري بصورت  22ساينه می باشد.
 -2-5خدمت دهنده موظف است تمهیدات الزم را براي ريايت تعهدات  SLAدر هنگام يملیات شب ه پیش بینی کند و با اطالع ربلی
( حدارل  28سايت ربل اطالع داده شود ) زمان  Down Timeرا تعیین کند .يملیات  Down Timeبايد در زمان هاي کم ترافیک
( سايت  2تا  6صبح ) انجام شود و تعداد آن در ماه حداکثر يک بار می تواند باشد .
 -5-5محاسبه زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساو ايالم خدمت گیرنده و تايید خدمت دهنده و اخذ رسید خرابی انجام خواهد
شد.
 -6-5محاسبه جريمه در دوره زمانی صورت می پذيرد .
 -6مواردي كه مشمول جریمه نمي شوند

 -7-6رطعی هاي ناشتی از روه راهره ( فورو ماژور) مانند حواد طبیعی  .در اين حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول
پرداخت تعرفه تواف شده نمی باشد.
 -2-6رطعی هايی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
 -3-6رطعی هايی که در زمان  Down Timeباشد .
 -2-6رطعی هايی که بنا ب ه درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجايیا آزمايش شب ه داخلی و )....
 -5-6رطعی هايی که ناشی از ت طی خدمت گیرنده از روانین و مقررات و يا مفاد  SLAباشد.
 -6-6رطعی هاي ناشی از يدم پرداخت صورتحساب
 -1-6رطعی هاي ناشتی از صتدور اح ام توستط مراجع رنتايی و يا امنینی کشور و يا ساير مراجع ذي صالح که در اين حالت زمان
رطعی مشمول پرداخت تعرفه تواف شده نمی باشد.
 -1سایر موارد

 -7-1خدمت دهنده نبايد هیچ تبعینی را در مورد سرويس هاي مشابه در شرايط مساوي بین خدمت گیرنده ها در  SLAرائل شود.
 -2-1هرگونه تواف اضافه بر شرايط مندرج در اين مصوبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرندها با ريايت شرايط ررابنی و حقوم طرفین
بالمانع است  .در اين حالت سازمان نسبت به توافقات اضافی تعهدي ن واهد داشت .
 -3-1در شرايط اخنالس سازمان مرجع داوري حل اخنالس خواهد بود.
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